
Изпълнение на плана за действие на Програма за опазване на околната среда за 2019 г. 

 

№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

Стратегическа цел 1 – Поддържане и подобряване качеството на живот на населението в общината, посредством устойчиво управление на околната 

среда, запазване природните дадености в региона и създаване на възможности за развитие на устойчив туризъм 

Специфична цел 1.1. Намаляване риска от замърсяване на околната среда чрез подобряване на инфраструктурата 

Приоритет 1.1.1. Поддържане качеството на атмосферния въздух 

1.1.1.1. 

Преасфалтиране и рехабилитация на общинската 

пътна мрежа: ремонт паважи/улици стар град 

Несебър 

Община Несебър 
 

2019 г. 
 

145 135 
 

Общински бюджет 
 

1.1.1.2. 

Почистване на основните пътни артерии от прах 

(ОП „БКСО”) и осигуряване поддържането на 

тротоарите в добро техническо състояние 
Община Несебър 

2019 г. 
 

87 976 (ОП 

„БКСО”) и 
751 466 

Общински бюджет 

1.1.1.3. 

Изграждане на зелени пояси по протежение на 

натоварените автомобилни пътища 
 

Община Несебър 2019 г. 1 094 006 Общински бюджет 

1.1.1.4. 

Поддържане на база данни за източниците на 

емисии на територията на общината и повишаване 

информираността на местното население по 

проблемите със замърсяването на въздуха 

Община Несебър 2016-2020 г. - Общински бюджет 

Приоритет 1.1.2. Изграждане, доизграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината и изграждане на 

ЛПСОВ в малките населени места 

1.1.2.1. 

Мониторинг за качеството на подземните води в 

района на общинските депа за неопасни битови 

отпадъци в с. Равда и гр. Обзор, след реализиране 

на проектите за рекултивация 

Община Несебър 

Съгласно 

Плановете за 

контрол и 

мониторинг на 

депата 

20 000 годишно Общински бюджет 

1.1.2.2. 
Ремонт дъждовна канализация с. Гюльовца 
 

Община Несебър 2019 г. 59 887 Общински бюджет 

1.1.2.3. 

Изготвяне на работен проект за авариен основен 

ремонт на крайбрежна алея с главен 

канализационен колектор ф500, ПИ с 53045.225.86 

гр.Обзор 

Община Несебър 2019 г. 47 400 Общински бюджет 

Приоритет 1.1.3. Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците на територията на общината 

1.1.3.2. 
Закриване и рекултивация на общинско депо за 

битови отпадъци в землището на с. Равда 
 

Община Несебър 
 

2019 г. 
 

1 039 500 
ПУДООС, Общински 

бюджет, др. източници 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

   

1.1.3.3. 

ПУП-план за застрояване за ПИ 5304.177.22, 

гр.Обзор с цел промяна предназначе нието на 

земеделска земя за депо за битови отпадъци 
 

Община Несебър 2019 г. 7 890 Общински бюджет 

1.1.3.4. 

Преработка на инвестиционен проект за закриване 

и рекултивация на съществуващо депо  за твърди 

битови отпадъци, м.”Балабана”, гр.Обзор 
Община Несебър 

 
2019 г. 

 
25 800 Общински бюджет 

1.1.3.5. 

Подобряване на системата за събиране и третиране 

на отпадъци в –сметосъбиране и сметоизвозване, 

обезвреждане на отпадъци, закупуване на нова 

техника, подновяване на съдовете за отпадъци 

Община Несебър 
2019 г. 

 

Чистота-9839478 
обезвр.  -1299382 
техника -1733149 
съдове   -  743371 

Общински бюджет 

1.1.3.6. 

Провеждане на следексплоатационни грижи на 

депата и изпълнение на дейностите от плановете за 

мониторинг 
Община Несебър 

Съгласно 

плановете за 

мониторинг 
- Общински бюджет 

1.1.3.7. 

Поетапно включване на населените места от 

общината към системата за разделно събиране на 

отпадъците:Договор № 546/20.09.2019 г.  с „ЕКОБУЛ 

ПАКБЪЛГАРИЯ”АД–гр.София за сътрудничество в 

областта на разделното събиране на отпадъци от 

опаковки (хартия/пластмаса/стъкло/метал), Доп.спораз. 

№609/30.12.2019г.; Договор №82/21.03.2013г. за ИУЕЕО 

с “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ 

АД гр.Варна и Доп.спораз. №221/05.06. 2013г;Договор 

№81/21.03.2013г. за НУБА с  “ТРАНСИНСБАТЕРИ”  

ООД гр.Варна и Доп.спор.  №220/05. 06.2013 г.;Договор 

№243/13.06.2013г. за ИУМПС с „БЪЛГАРСКА РЕЦИК 

ЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, гр. София;  

Договор № 471/01.08.2019 г. за ИУГ с „РЕЗЕРВИМ 

ПЕКС” ЕООД  -  гр. Бургас 

 

Община Несебър 
Организации по 

оползотворяване 

2019 г. 
 

Безвъзмездно/ 
Ооп, 

ИУГ - 9 975 

Община Несебър, 
Организации по 

оползотворяване 

1.1.3.8. 
Предварително третиране на смесени битови 

отпадъци на Инсталация за третиране на отпадъци 
Община Несебър 2019 г. 1 212 566 Община Несебър 

1.1.3.9. 

Повишаване ефективността на превантивния и 

санкциониращ контрол при вторично замърсяване 

на почистени площи и предотвратяване 

създаването на нови нерегламентирани сметища 

Община Несебър, 

РИОСВ-Бургас 

Постоянен 

контрол от страна 

на експертите от 

отдел „Екология” 

Няма разчет Общински бюджет 
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финансиране 

 

1.1.3.10 

Изпълнение на Плана за действие с подпрограми с 

мерки за постигането им от Програмата за 

управление на отпадъците на Община Несебър за 

периода 2015-2020 г. – годишен отчет за 

изпълнение на мерките заложени в ПУО 

Община Несебър 
 

2019 г. 
Съгласно 

бюджета в ПУО 
 

Общински бюджет, 

ОПОС, ПУДООС и 

други източници 

1.1.3.11 
Почистване на р. Бяла, участъка с. Гюльовца 
 

Община Несебър 2019 г. 59 658 Общински бюджет 

Приоритет 1.1.4. Благоустрояване на населените места 

1.1.4.1. 
Изграждане на многофункционална сграда - 

културен център - гр. Несебър 
Община Несебър 2019 г. 120 000 Общински бюджет 

1.1.4.2. 

Изграждане на обществен селищен парк с открити 

обекти за спортни дейностии площадка за игра в 

кв. „Черно море“, гр. Несебър 
Община Несебър 2019 г. 620 000 Общински бюджет 

1.1.4.3. 
Тротоари по улиците в  кв. „Черно море“- Етап 1, 

гр. Несебър  
Община Несебър 2019 г. 497 663 Общински бюджет  

1.1.4.4. 
Тротоари по улиците в  кв. „Черно море“- Етап 2, 

гр. Несебър  
Община Несебър 2019 г. 244 932 Общински бюджет 

1.1.4.5. Ремонт на детски площадки на територията на 

община Несебър 
Община Несебър 2019 г. 59 995 Общински бюджет 

1.1.4.6. Ремонт на тротоарна настилка ул. „Хр. Ботев” и ул. 

„Прибойна”, гр. Несебър 
Община Несебър 2019 г. 295 243 Общински бюджет 

1.1.4.7. Основен ремонт на СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър Община Несебър 2019 г. 80 000 Общински бюджет 

1.1.4.8. Изграждане на подземни съоръжения с контейнери 

за битови отпадъци, гр. Несебър  
Община Несебър 2019 г. 200 000 Общински бюджет 

1.1.4.9. Изграждане фитнес на открито ПИ 51500.501.4 
гр. Несебър- стар град 

Община Несебър 2019 г. 50 000 Общински бюджет 

1.1.4.10 Изграждане на стълбищен подход към ПИ 

515000.501.4, гр. Несебър - стар град 
Община Несебър 2019 г. 23 000 Общински бюджет 

1.1.4.11 Ремонт „Южна алея”, гр. Несебър – стар град Община Несебър 2019 г. 59 966 Общински бюджет 

1.1.4.12 Изграждане на подземни паркинги УПИ І-общ.,  
кв. 57, гр. Несебър 

Община Несебър 2019 г. 161 366 Общински бюджет 

1.1.4.13 Изграждане на футболно игрище в спортно 

рекреационен парк в ПИ 11538.2.27, 11538.5.51 и 

ПИ 11538.501.191, гр. Свети Влас 

Община Несебър 2019 г. 
930 000 прех. 

Общински бюджет 
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1.1.4.14 Реконструкция на път от ОПС – с. Тънково Община Несебър 2019 г. 44 698 Общински бюджет 

1.1.4.15 Паркоустройство и благоустрояване на площадно 

пространство на площад „Свобода” и прилежащи 

улици,  гр. Обзор 

Община Несебър 2019 г. 
917 920 прех. 

Общински бюджет 

1.1.4.16 Паркоустройство и благоустрояване на градски 

парк, УПИ VI-266.473, кв. 37, гр. Обзор 
Община Несебър 2019 г. 250 000 прех. Общински бюджет 

1.1.4.17 Изгражд. на фонтан,ПИ53045.502.473,гр.Обзор Община Несебър 2019 г. 20 000 Общински бюджет 

1.1.4.18 Изграждане на северен околовръстен път от о.т. 11 

до о.т. 559, с. Равда 
Община Несебър 2019 г. 20 000 Общински бюджет 

1.1.4.19 Изграждане на новопроектирани улици, с. Равда  Община Несебър 2019 г. 60 000 прех. Общински бюджет 

1.1.4.20 Аварийно частично укрепване  ПИ 61056.501.497 и 

ПИ 61056.501.526,  с.Равда /до х-л „Бижу”/ 
Община Несебър 2019 г. 161 570 Общински бюджет 

1.1.4.21 Изграждане на ул. „М. Дойчев” и „Родопи”,  
с. Тънково 

Община Несебър 2019 г. 60 000 Общински бюджет 

1.1.4.22 Изграждане на велоалея,  с. Кошарица Община Несебър 2019 г. 46 799 Общински бюджет 

1.1.4.23 Изграждане на водостоци,  с. Кошарица Община Несебър 2019 г. 176 000 прех. Общински бюджет 

1.1.4.24 Изграждане на многофункционална сграда с пенси- 

онерски клуб, УПИ IV-331, кв. 31/53822.501.331/,  
с. Оризаре 

Община Несебър 2019 г. 
159 064 

Общински бюджет 

1.1.4.25 Изграждане на многофункционална сграда  за 

обществено ползване, ПИ 02703.501.638, с. Баня 
Община Несебър 2019 г. 162 183 Общински бюджет 

1.1.4.26 Изпълнение на инженеринг-проектиране, строител- 

ство и упражняване на авторски надзор на спортна 

зала в УПИ 6-общ., 51500.508.89, кв.403,  
гр.Несебър, кк „Сл.бряг-запад”  

  

Община Несебър 

 

2019 г. 42000 

 

Общински бюджет 

1.1.4.27 Ремонт тротоари гр. Несебър - нов град и кк 

„Слънчев бряг” 
Община Несебър 2019 г. 66 822 Общински бюджет 

1.1.4.28 Ремонт тротоари с. Равда Община Несебър 2019 г. 50 342 Общински бюджет 

1.1.4.29 Ремонт тротоари с. Тънково Община Несебър 2019 г. 20 378 Общински бюджет 

1.1.4.30 Ремонт тротоари с. Оризаре Община Несебър 2019 г. 16 989 Общински бюджет 

1.1.4.31 Ремонт тротоари с. Гюльовца Община Несебър 2019 г. 20 393 Общински бюджет 
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1.1.4.32 Ремонт тротоари с. Кошарица Община Несебър 2019 г. 20 387 Общински бюджет 

1.1.4.33 Ремонт тротоари гр. Свети Влас Община Несебър 2019 г. 50 386 Общински бюджет 

1.1.4.34 Ремонт тротоари гр. Обзор Община Несебър 2019 г. 50 399 Общински бюджет 

Приоритет 1.1.5. Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия 

1.1.5.1. 

Изготвяне програми за обучение на тема: ВЕИ и 

опазване на околната среда с цел промяна на 

отношението на гражданите на общината към 

промяната в климата и осигуряване на обществена 

подкрепа за използване на ВЕИ 

Община Несебър 

 

2019 г. Няма разчет 
Общински бюджет,  

други източници 

1.1.5.2. 

Провеждане на информ. кампания за възможнос- 
тите при използването на ВЕИ, информиране 

жителите на общината за възможни финансови 

схеми за реализиране на частни ВЕИ проекти 

Община Несебър 

 

2019 г. Няма разчет 
Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.3. 

Използване потенциала на ВЕИ – слънчева енергия 

за съоръженията за външно изкуствено осветление 

– улични осветители с фотоволтаичен елемент 
Община Несебър 

2019 г. 
Няма разчет 

Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.4. 

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в административни сгради на 

територията на общината 
Община Несебър 

2019 г. Съгласно 

проектна 

документация 

ФЕС, ЦБ, ОПРР, 

Общински бюджет, 

други източници 

1.1.5.5. 
Реконструкция на част от улично осветление- ул. 

„Георги Сава Раковски“, гр. Несебър 
Община Несебър 2019 г. 120 000 Общински бюджет  

1.1.5.6. 
Реконструкция на улично осветление-ул. „Христо 

Ботев“, гр. Несебър 
Община Несебър 2019 г. 96 000 Общински бюджет 

1.1.5.7. Изграждане на осветление, с. Кошарица Община Несебър 2019 г. 100 000 прех. Общински бюджет 

1.1.5.8. 
Ново улично осветление между гр. Св. Влас и кк 

„Елените“, ПИ 11538.501.155, гр. Свети Влас  
Община Несебър 2019 г. 212 000 Общински бюджет 

1.1.5.9. 
Ново улично осветление между гр. Св. Влас и кк 

„Елените“, гр. Свети Влас 
Община Несебър 2019 г. 129 000 Общински бюджет 

1.1.5.10 
Инженеринг по ново изграждане на улично 

осветление ул. „Вая”, гр. Свети Влас 
Община Несебър 2019 г. 54 027 Общински бюджет 

1.1.5.11 

Изпълнение на мерките заложени в Програма за 

насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в Община 

Несебър - годишен отчет за изпълнение на мерките 

 

Община Несебър 

 

2019 г. Няма разчет 

ФЕС, ЦБ, ОПРР, 

Общински бюджет, 

други източници 
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1.1.5.12 

Изготвяне и приемане от ОбС-гр. Несебър 

„Програма за ЕЕ на Община Несебър 2019-2024 г.”  
Реш. № 1132, Протокол № 40/05.09.2019 г. 

Община Несебър 2019 г. 
9 960 

 
Общински бюджет 

Специфична цел 1.2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие, увеличаване на зелените площи в общината и съхраняване на 

културно-историческото наследство 

Приоритет 1.2.1. Опазване на биологичното разнообразие в защитените зони и територии намиращи се на територията на Община Несебър 

1.2.1.1. 
Укрепване и поддържане на изградената мрежа от 

защитени територии 
Община Несебър 2017-2020 г. - 

ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет, други 

източници 

1.2.1.2. 
Реализиране на Проект за общински център за 

изследване на черноморската флора и фауна 
Община Несебър 2016-2018 г. 

Съгласно 

проектна 

документация 

Общински бюджет, 

Външни източници 

1.2.1.3. 

Спазване на ограниченията и забраните за опазване 

на видовете и техните местообитания в защитените 

зони от Натура 2000, намиращи се на територията 

на общината 

Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет - 

1.2.1.4. 

Проучване на възможности за финансиране на 

проекти за опазване и подобряване на 

биоразнообразието в общината 
Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет - 

Приоритет 1.2.2. Развитие на зелените площи за широко обществено ползване в общината и поддържане на парковата среда 

1.2.2.1. 
Поддържане на зелените площи на територията на 

Община Несебър 
Община Несебър 2019 г. 1 094 006 Общински бюджет 

1.2.2.2. 
Изготвен регистър на общинските зелени площи,  
ОП „БКСО”  

Община Несебър 2019 г. Няма разчет Общински бюджет 

1.2.2.3. 

Изграждане на обществен селищен парк с открити 

обекти за спортни дейностии площадка за игра в 

кв. „Черно море“,  гр. Несебър 
Община Несебър 2019 г. 620 000 Общински бюджет 

1.2.2.4. 
Изграждане на автоматични поливни системи  
гр. Несебър 

Община Несебър 2019 г. 3 031 Общински бюджет 

1.2.2.5. 
Изграждане на автоматични поливни системи  
„Амфитеатър”, гр. Несебър – стар град 

Община Несебър 2019 г. 5 035 Общински бюджет 

1.2.2.6. 
Изграждане на автоматични поливни системи  
общ. „Роза”, кк „Слънчев бряг” 

Община Несебър 2019 г. 5 015 Общински бюджет 

1.2.2.7. 
Изграждане на автоматични поливни системи  
кк „Слънчев бряг” 

Община Несебър 2019 г. 3 723 Общински бюджет 
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1.2.2.8. 
Изграждане на автоматични поливни системи  
„Кръгово движение”, кк „Слънчев бряг” 

Община Несебър 2019 г. 3 564 Общински бюджет 

1.2.2.9. 
Изграждане на автоматични поливни системи  
„Вятърна мелница”, гр. Свети Влас 

Община Несебър 2019 г. 29 580 Общински бюджет 

1.2.2.10 

Инженеринг по изграждане на автоматична 

подземна напоителна система „Общински парк - 
кооперативен пазар”, гр. Обзор 

Община Несебър 2019 г. 15 775 
Общински бюджет 

1.2.2.11 

Инженеринг по изграждане на автоматична 

подземна напоителна система „Общински парк”, 

гр. Обзор 
Община Несебър 2019 г. 16 158 

Общински бюджет 

1.2.2.12 
Паркоустройство и благоустрояване на градски 

парк, УПИ VI-266.473, кв. 37, гр. Обзор 
Община Несебър 2019г. 250 000 прех Общински бюджет 

1.2.2.13 Изграждане на водостоци, с. Кошарица Община Несебър 2019 г. 176 000 прех. Общински бюджет 

Приоритет 1.2.3. Екологосъобразно използване на природните ресурси и съхраняване на културно историческите ценности в общината за развитие 

на устойчив туризъм 

1.2.3.1. 
Насърчаване на предприемачеството в сферата на 

културата, обвързване с културен туризъм 
Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет 

Общински бюджет, 

Външни източници 

1.2.3.2. 

Интериорно оборудване и обзавеждане на зрителна 

зала в многофункционална сграда - културен 

център, гр. Несебър – нов град 

Община Несебър 2019 г. 
756 000 

Общински бюджет 

1.2.3.3. 
Изграждане на екомаршрути обхващащи природни, 

исторически и културни забележителности 
Община Несебър 2017-2019 г. Няма разчет 

Общински бюджет, 

Други източници 

1.2.3.4. 

Изпълнение на целите и мерките заложени в 

Програмата за развитие на туризма в Община 

Несебър 2018-2024 г. 
Община Несебър 2019 г. - Общински бюджет 

Специфична цел 1.3. Ефективно използване и управление на горските ресурси и превенция за справяне с климатичните промени и природни 

бедствия 

Приоритет 1.3.1. Предприемане на превантивни мерки за справяне с климатичните промени, природни бедствия и екологични рискове 

1.3.1.1. 

 
Залесяване на опожарени горски територии и 

превантивни дейности в общината за предотвра- 
тяване на горски пожари и изпълнение на мерките 

заложение в «Горскостопански план и План защита 

от пожари на горски територии собственост на 

Община Несебър за периода 2016-2020 г.» 
 

Община Несебър 2017-2020 г. Няма разчет 
Общински бюджет, 

други източничи 



№ Мярка/проект 
Отговарящ орган за 

изпълнението 

Изпълнение/ 

Времеви график 

Изразходвани 

средства в лева 

Източници за 

финансиране 

Специфична цел 1.4. Използване потенциала за развитие на биологичното земеделие и производство на биологично чиста продукция 

Приоритет 1.4.1. Развитие на биологичното земеделие в общината 

1.4.1.1. 
Полуляризиране на предимствата и изискванията 

на биологичното земеделие 
Община Несебър 2018-2019 г. 100 000 

ФЕС, ЦБ, Общински 

бюджет 

Стратегическа цел 2 – Укрепване на административния капацитет за управление на околната среда, повишаване на екологичната култура, 

информираност и активно участие на гражданите при решаване на екологични проблеми 

Специфична цел 2.1. Обучение и повишаване капацитета на служителите от общинската администрация за прилагане на екологичното 

законодателство и синхронизиране на общинските нормативни документи с националните изисквания в областта 

Приоритет 2.1.1. Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на служителите от местната администрация 

отговарящи за управлението и опазването на околната среда 

2.1.1.1. 

Повишаване на административния капацитет на 

служители от общинска администрация по 

прилагане на екологичното законодателство -

участие в семинари и обучения на служителите  

Община Несебър Постоянен Няма разчет 
Общински бюджет, 

Други източници 

2.1.1.2. 
Подобряване на административното обслужване - 

въвеждане на съвременни информационни системи 
Община Несебър 2017-20120 г. Няма разчет Общински бюджет 

Приоритет 2.1.2. Своевременна актуализация и допълване на общинските наредби и програми в областта на околната среда 

2.1.2.1. 

Хармонизиране на местната нормативна уредба с 

националното и европейско законодателство - 

Актуализация на Наредба № 6 за опазване на 

околната среда на територията на община Несебър 

Община Несебър Постоянен - Общински бюджет 

Специфична цел 2.2. Привличане на обществеността при вземане на решения по въпроси свързани с околната среда и повишаване екологичната 

култура на населението 

Приоритет 2.2.1. Участие на обществеността в решаването на проблемите свързани с опазването на околната среда 

2.2.1.1. 

Поддържане на актуална информация за 

състоянието на околната среда на сайта на Община 

Несебър - Поддържане на екологична страница в 

официалния сайт на Община Несебър 

Община Несебър 2019 г. 7 200 Общински бюджет 

2.2.1.2. 

Привличане на гражданите за участие в 

изпълнението на проекти, свързани с опазване на 

околната среда - Проведени информационни кам 

пании, използвани плакати, дипляни, листовки, 

пътеводител 

Община Несебър 2019 г. 6 299 
Общински бюджет, 

ПУДООС, НПО 

2.2.1.3. 

Провеждане на тематични форуми и анкети по 

проблемите на ОС -  обществени кампании за 

опазване на ОС,  участие в курсове и семинари 
Община Несебър 2019 г. Няма разчет 

ОПАК, Общински 

бюджет, други 

източници 
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2.2.1.4. 

Организиране на обществени обсъждания и 

дискусии по екологични проблеми – Проведени 

срещи с обществеността по въпроси свързани с 

опазването на околната среда 

Община Несебър 
 

2019 г. 
 

Няма разчет Общински бюджет 

2.2.1.5. 

Участие в национални и общински кампании 

свързани с опазване на околната среда – 

национална кампания на bTV и проведени 

пролетна и есенна кампания за разделно събиране  

на масоворазпостранени отпадъци 

Община Несебър 
Минимум два 

пъти годишно 
Няма разчет Общински бюджет 

Приоритет 2.2.2. Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на нови модели на поведение на обществото 

щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие 

2.2.2.1. 

Повишаване екологичната култура на населението 

чрез публикации в местната преса, интернет 

страницата на общината, презентиране на 

екологични дейности, и други мероприятия с 

екологична насоченост - Поддържане на екологи 

чна страница в официалния сайт, представяне на 

презентации и провеждане на информационни 

кампании. 

Община Несебър Постоянен - Общински бюджет 

2.2.2.2. 

Работа с учебните и детски заведения в общината по проблемите на опазване на околната среда:  

 
- Проведен открит урок на тема „Професии – Еколог” /25.02.2019 г./ с ученици от ІVб клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Св. Влас; 
- За „Деня на Земята”/22.04.2019г/ се организираха: 
~Посещение на зм ”Калината”, гр. Несебър с деца от ІІІ и ІV група на ДГ „Моряче”, гр. Несебър. Представител на „ Държавно ловно стопанство”, 

гр. Несебър запозна   децата с особеностите на лонгозната гора, видовете животни, който се отглеждат там, с разтящите  дървесни, храстови и 

тревни видове, декоративни и лечебни растения. Пет от видовете растения са включени в “Червената книга” на Р. България, като най-ценното  от 

тях е Блатното кокиче.  
~В гр. Свети Влас ученици от, VI и VII клас на ОУ„Св.Св. Кирил и Методий” почистиха училищ 
ния двор.   
~На  децата от ІІІ и І V група на ДГ ,, Обзорче" , гр. Обзор  служители на отдел „Екология” изнесаха кратка беседа и  обясниха  значението на 

„Деня на Земята”. Децата се бяха подготвили и изнесоха кратко представление със стихчета и песни.  На двора на детското заведение всички се 

включиха в засаждането на дръвче от вида „Липа”. 
~В м,,Първомайската поляна ",гр. Обзор Кметът на гр. Обзор изнесе „ ЕКОКАБИНЕТ”, присъстваха служители на ОА,  граждани и ученици от V 

до ІХ клас на ОУ„Св.Св Кирил и Методий". Обсъждаха се въпроси относно това „Как градът ни да бъде по-чист и по-приветлив и как с общи 

усилия да го превърнем  в по-приятно място за живеене?”. Пребоядисаха се и  почистиха част от съоръжени 
ята, намиращи се там. Табели с екологично съдържание, изработени от учениците  бяха поставени на различни места на поляната; 
- За отбелязване на „Международния ден на биологичноторазнообразие” /22.05.2019  г./ се проведоха следните мероприятия: 
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~Посещение с ученици от СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър на Морски аквариум „Свети Никола”, гр. Несебър. Децата от ІІ клас от кръжока „Млад 

еколог” и от ІІІ клас „Млад  природозащитник” се запознаха с богатата експозиция от черноморски и океански риби и екземпляри,  с видовете риби 

в Черно море и  научиха интересни факти за тях. 
~В гр. Обзор  с учениците на ОУ ,,Св.Св. Кирил и Методий” се  посети  спасителния център за костенурки ,,Геа челони” в с. Баня. В изнесената 

беседа от служител на центъра  децата научиха за живота, местообитанието, храненето, размножаването и опазването на шипобедрените и 

шипоопашатите костенурки, характерни за нашия район, както и с екзотични видове характерни за саваните на Африка.  
- За „Световния ден на околната среда” /05.06.2019 г./ се организираха мероприятията: 
~Ученици от V и VI клас на  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Свети Влас посетиха „Претоварна станция за отпадъци” - гр. Несебър. Запознаха 

се с пътя на отпадъка от съдовете за битов отпадък до инсталациите за предварително третиране на смесените отпадъци. В двора на училището се 

организира и състезание за майсторско управление на велосипеди. Първо място в надпреварата взе Георги Атанасов Русев, ученик от VI клас. 

Награди, осигурени от община Несебър  получиха всички участници. 
~В гр. Обзор отбелязаха празника с посещение на „Природонаучният музей” в гр. Варна. Присъстваха ученици от V и VI клас на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”, гр. Обзор. Изнесената беседа обогати знанията на децата в областите на геологията, палеонтологията, флората и фауната, 

характерни за черноморския район; 
- Проведена екологична инициатива „Ден на цветята” /02.07.2019 г./с деца от ДГ “Делфинче”- гр. Свети Влас,  „Обзорче”- гр. Обзор,  „Радост”-

с. Оризаре и „Усмивка”-с. Гюльовца.  Засадиха се различни видове летни цветя в красиви саксии, който  остават за ДЗ. В двора на ДГ-гр. Обзор 

децата засадиха пъстри цветни лехи, подариха две саксии с красиви летни цветя на „Клуб на пенсионерите и инвалидите”-гр. Обзор;  
- Представена презентация „Международен ден на Черно море” /31.10.2019 г./ съвместно със специалисти от СНЦ „Зелени Балкани” пред  

ученици от СУ „Любен Каравелов” - гр. Несебър. Децата се запознаха със състоянието и уязвимостта на екосистемата на Черно море, в частност 

морски бозайници от натиска на човешката дейност.  
Децата от ДГ „Яна Лъскова” – гр. Несебър научиха любопитни факти за бозайниците в Черно море, запознаха се с филмът „Тайственият свят на 

делфините” и получиха книжки за планетата Земя и годишно издание на „Аз обичам Черно море” на ОДК – гр. Несебър.  
В гр. Обзор на първокласниците от ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий" беше изнесена кратка беседа, относно приноса на всеки един за ограничаване 

на замърсяването, за опазване на чистотата на морето и плажовете и съхраняването на биоразнообрзието, както и  други любопитни факти за Черно 

море.  На децата бяха раздадени книжки с легенди и предания за българското Черноморие, а при проведения конкурс за най - хубава картина на 

тема ,,Черно море" се откроиха три деца, които получиха допълнителни награди. 
В гр.Свети Влас експертите съвместно с колеги от БДЧР–гр. Варна посетиха учениците от ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", където беше проведена 

викторина и направена изложба на тема „Нашето Черно море”. На децата беше представен и филмът на МОСВ - "Замърсяване на Черно море с 

пластмасови отпадъци"; 
- Проведена екологична инициатива „Засади дърво” /07.11.2019 г./ съвместно с граждани от гр. Несебър Мария Богданова и Радослав 

Пехливанов и деца от ДГ “Пролет”- с. Тънково. В двора на ДГ се засадиха различни видове дървета 2 бр. плодни дървета от вида Ябълка,  дарени 

от гражданите  и 5 бр. Албиция, предоставени от фирма „Тера тур сервиз” ЕООД, като компенсаторно залесяване за отсечени дървета в техен 

имот; 
- Проведена екологична инициатива „Засади храст”  ІІ етап /19.11.2019 г./ родителите и децата от ДГ “Пролет”- с. Тънково обновиха двора на 

ДЗ. Децата превърнаха засаждането в своеобразен празник с изнесената от тях музикална програма. Всяко дете засади храстче, обозначено с 

неговото име. В проект е и изпълнението на ІІІ етап – „Засади  цветни лехи”. 

 


